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Som uppfödare kan du ge bort ett 
medlemskap i Cavaliersällskapet till 
en ny valpköpare till ett introduktions-
pris av 100 kr. (Gäller även utländska 
valpköpare.)

Vid varje årsmöte får de uppfödare som 
introducerat ny valpmedlem delta i en 
utlottning av presentkort. Ett på 500 kr, 
ett på 300 kr och ett på 200 kr. För
1-5 introducerade valpar får uppfö-
daren en lott, för 6-10 introducerade 
valpar får uppfödaren två lotter och så 
vidare

Betalningen sker till vårt plusgirokonto: 
79 89 19 -7

Då SKK ej kan handha detta ska uppfö-
daren och de introducerade valpköpar-
nas namn, adress, telefonnummer och 
mejladress rapporteras till Christine 
Edvinsson per brev eller via mejl.

Christine Edvinsson
Fåglabo Stenkullen
514 95 Grimsås
Tel: 0325-744 30 070-2574431
christine@cavaliersallskapet.net

Cavaliersällskapet har idag drygt 1 800 
medlemmar. Medlemsskapet berätti-
gar bl a till att ställa ut på Cavaliersäll-
skapets specialutställningar samt att 
man fyra gånger om året får tidningen 
Cavalierbladet
Medlemsavgift: 290 kr
Familjemedlem: 70 kr
Foreign member: SEK 290

Det är SKK (Svenska kennelklubben) 
som tar hand om hanteringen av vårt 
medlemsregister och avgifter. Vill du 
anmäla dig som ny medlem, ändra 
adress med mera gör du det till SKK 
via telefon 08-795 30 50 (mån-fre 
klockan 10-12, 13-15) eller via mejl 
medlem@skk.se. Du betalar när du fått 
inbetalningskortet från SKK.

När du anmäler dig till någon av SCKCS 
officiella utställningar går 10 kronor till 
fonden.

Uppfödare och hanhundsägare, skänk 
25 kronor per valp till fonden! Litet 
eller stort bidrag är lika välkommet och 
betydelsefullt. Alla som skänker pengar 
till fonden får sitt namn publicerat i 
Cavalierbladet. Vill du inte stå med 
namn i tidningen, ange att du vill vara 
anonym på talongen. Sätt in ditt bidrag 
på SCKCS Plusgiro 798919-7. 

Ange att det är till Hälsofonden och 
skriv ditt namn så vi vet vem som 
skänkt bidraget. 

Tack för ditt bidrag!

Vill du...
... introducera nya 
Valpköpare?

... bli medlem? ... bidra till 
hälsofonden?

Information från SCKCS mm 2 
Ordförande har ordet, info   4
Diverse information               5
Styrelsepresentationer               6
Avel och hälsa                          10
Hälsoseminarium                            12
Klubbens utmärkelser                   14      
Stockholm hundmässa                  16
MyDog                                                19
Cavalierer på hugget                      20
Hildas agillityskola                         21
Trickskolan                                       22
Färgindelad utställning                 24
Aktiviteter lokalområden              27
Lokalspalten               32
Utställningar 2019-.2020              34

innehåll

Vår huvudsponsor är Agria. Samarbetet 
omfattar försäkringsprodukter, reklam- 
och marknadsföringsaktiviteter, spons-
ring, stipendiesamarbete och arbete med 
gemensamma intressefrågor m.m.

Vi har även ett samarbetsavtal med Royal 
Canin som syftar till att sprida information 
om hunden och fodrets betydelse för ett 
sunt och hälsosamt liv.

SPONSORER

Huvudsponsor

Samarbete

Ditt namn i SCKCS digitala medlemsregistret
SCKCSs medlemsregister är helt digitaliserat sedan många år tillbaka. Det 
händer ibland att sponsorer och andra företag vill köpa rätten att få använda sig 
av registret vid ett avtalat tillfälle. För att SCKCS ska kunna bevilja detta, krävs 
att klubbens medlemmar först ska få en möjlighet att tacka nej till att det egna 
namnet ingår i denna överlåtelse. Så vill du att ditt namn ska strykas vid dessa 
tillfällen, kontakta SCKCSs medlemsansvarig och meddela detta. Observera att 
ditt namn finns kvar i original registret så länge du är medlem. Ovan handlar 
enbart om en tillfällig överlåtelse till utomstående part.

Medlemsförmån AGRIA 
Alla medlemmar i Cavalierssällskapet 
får 10 % rabatt på sin hundförsäkring.
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Valpintro Nov-18 - Feb 2019

Kennel Jankils, Anki Jönsson
Kennel Petit Maxim´s, Ros-Marie Andersson

Kennel Emperix, Ralph Lindberg/ Fredrik Forsberg
Kennel Cia-Balders , Eva-Lotta Balder
Kennel Mix Angels, Helena Karlsson
Kennel King Cava´s, Susanne Persson
Kennel Trollsången, Ulla-Britt Ideryd

Kennel Dreamchic, Maria Persson
Kennel Nocturnes, Pia Klöverbäck
Kennel Glittertind, Kari Sundqvist

Kennel Risangården, Karin Hallgren
Kennel Vinbergets, Monica Johannesson

Kennel Soleros , Mia Björklind

Hej alla Cavaliervänner !
Tack för förtroendet att få vara Cavaliersällskapets ordförande ytterligare ett 
år! 
Cavaliersällskapets 47:e verksamhetsår har påbörjats och det huvudsakliga 
utbudet av aktiviteter framgår av årsplanen nedan. Utöver det arrangerar 
våra Lokal- och Kontaktombud i hela landet åtskilliga intressanta aktiviteter, 
bl a promenader/träffar, temadagar, kurser och inofficiella utställningar/täv-
lingar. I år ökar vi våra ambitioner inom tävlingssporterna eftersom de erbju-
der så många möjligheter till aktivering av våra cavalierer. Vårt arbete med 
att förbättra hälsostatus för vår ras har fortsatt hög prioritet, främst genom 
den etablerade dialogen med klubbens uppfödare liksom de subventionerade 
hjärtkontrollerna i våra lokalområden.
Jag önskar alla medlemmar en trevlig och lyckosam vår!
Hälsningar
Hans
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CAVALIERSÄLLSKAPETS  ÅRSPLAN 2019

JANUARI FEBRUARI MARS

3-6 jan Rasmonter MyDog 2 Årsmöteshandlingar klara 16-17 Rallylydnadstävling Karlstad
15 Styrelsemöte 2-3 feb SKK Specialklubbskonferens

12-13 jan Rallylydnadstävling Karlstad 23-24 Styrelse- och Lokalombudskonferens
SCKCS/Agria  Handlingsplan 2019 9 Årsmöte
SCKCS/Lupus Leveransplan 2019 20 Manusstopp Cavalierbladet

26 Uppfödarträff Göteborg (LO Södra, Västra, 28 Ansökning utställningar 2021
Östra)

APRIL MAJ JUNI

4 Uppfödarträff i Luleå (genetik & konstr.) Styrelsemöte
4 Rasspecial Eskilstuna

13 Uppfödarträff i Gävle (genetik & konstr.) 5 Rasspecial Eskilstuna 10 Noseworktävling  i Grytgöl (kvällstävling)

Noseworktävling  i Grytgöl 20 Manusstopp Cavalierbladet 29 Rasspecial Borås

JULI AUGUSTI SEPTEMBER
Styrelsemöte

7 KM i Viltspår i Mastunga Ulricehamn
13 Rasspecial Lövånger

20 Manusstopp Cavalierbladet 21 Rasspecial Eslöv

31 Uppfödarträff i Örebro (genetik & konstr.) Noseworktävling  i Grytgöl

27-29 sep SKK Kennelfullmäktige

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

5 Uppfödarträff i Växjö ((genetik & konstr.) Styrelsemöte
5-6 okt Rallylydnadstävling Karlstad 14-15 Rasmonter Hundmässan

13 Rasspecial Sundsvall 1 Manusstopp Cavalierbladet (inkl kallelse
årsmöte 2020)

Uppfödarträff RAS mm
3 Rasspecial Växjö

31 Nominering SCKCS Uppfödarplakett
31 Nominering SCKCS Förtjänsttecken 30-1 dec Rallylydnadstävling Karlstad 31 Nominering Årets Bragd Cavalier
31 Förslag till nominering SKK Hamiltonplakett 30 Avtal BUS 31 Anmälan resultat Årets Allround Cavalier
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Styrelspresentationer

Presentation Hans Holmberg.
Jag heter Hans Holmberg och bor på 
landet utanför Enköping. Jag är gift 
med Eva och vi har två barn, David 
och Johanna, som är ”utflugna” sedan 
flera år tillbaka. Jag skaffade min 
första hund 1975, en schäfer som jag 
utbildade och tävlade med i Svenska 
Brukshundklubben. Jag har därutöver 
varit aktiv i föreningsarbetet 
samt som bruksprovsdomare i 
brukshundklubben under ca 20 år. 
Vi skaffade våra två första Cavalierer 
i mitten av 1990-talet till våra barn. 
Sedan blev det några stycken till, 
som det lätt blir med Cavalierer, 
och 2004 föddes första kullen i 
vår kennel Knattings. Vi föder upp 
Cavalierer i färgerna Blenheim och 
Tricolor. Sedan åtta år tillbaka har 
vi också Tibetansk Spaniel i vår 
kennel. Kvalitet i hälsa och exteriör 
är honnörsorden i vår uppfödning. 
Jag har medverkat i 
C a v a l i e r s ä l l s k a p e t s 
föreningsarbete sedan 2005. Två 
år som styrelseledamot, fem år som 
ordförande, tre år som ledamot i 
valberedningen och därefter från 
2015 på nytt ordförande. Min 
erfarenhet från föreningsarbetet 
i brukshundklubben och 
Cavaliersällskapet är att medlemmar 
som är aktiva med sina hundar också 
är de som ger det bästa bidraget till 
att utveckla verksamheten i klubben. 
Erfarenheter och kontakter Ni får 
som aktiv medlem är till stor nytta i 
utvecklingen av Cavaliersällskapet.

Presentation Kari Sundqvist.
Jag heter Kari Sundqvist och är nu 
inne på mitt 8:de år av styrelsearbete. 
Just nu är jag ansvarig för Avel & 
Hälsa i Cavaliersällskapet vilket jag 
tycker är både spännande och roligt. 
Innan jag kom in i styrelsen jobbade 
jag i flera år som Lokalombud i 
Bergslagen som det hette då.
Jag har man och barn och vi föder 
upp Cavalier och Labrador under 
prefixet Glittertinds kennel, vi bor ute 
på landet ca 3 mil väster om Karlstad 
i Värmland på en liten ort som heter 
Torpstöd.

Presentation Maria Fredzell.
Jag heter Maria Fredzell och 
bor tillsammans  med mina fyra 
cavalierer utanför Örebro. Under 
många år har jag varit lokalombud 
för Gävle-Dalas område. 
Cavalierer har funnits i mitt liv så 
länge jag kan minnas tillbaka från 
barndomen på 70 talet. Efter många 
års önskningar fick jag min första 
egna hund vid sju års ålder, en ljuvlig 
tricolor tik som jag kallade My. Hon 
var min allra bästa vän och alltid 
vid min sida under barndomen. Efter 
henne har många följts åt men oftast 
har minst två funnits i mitt hem. Jag 
har aldrig själv fött upp valpar, men 
många av mina hanar har genom 
åren verkat i avel, några har ställts 
ut och andra har bara varit högt 
älskade familjemedlemmar. För 
mig finns ingen annan ras och att 
arbeta för den och dess framtid är en 
självklarhet för mig och det minsta 
jag kan göra för att på så sätt ge 
tillbaka lite av all den kärleken och 
glädje de gett mig under alla år.
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Styrelspresentationer

Presentation Maria Warg.
Jag heter Maria Warg och bor 
tillsammans med min man Jörgen 
och våra två cavalier pojkar Texas 
3,5 år och Elvis 2 år i Karlstad.
Har alltid varit glad i hundar och 
skaffade min första hund som 
15-åring. Har haft Golden Retriwer 
i alla år tills vi skaffade vår första 
cavalier för 6 år sedan och var helt 
såld på rasen.
Jag tränar och tävlar agility och 
rallylydnad med båda hundarna. 
Träna med hundarna är något  jag 
tycker mycket om, se hur glada dom 
blir när det är träning på gång då 
glömmer man allt annat.
Jag är kontaktombud i södra och 
har hållit i aktivitetrna i karlstad 
under några år och har under 
sista året hjälpt till att ordna  
rallylydnadstävlingar i Karlstad.

Presentation Rebecca Wilson
Mitt namn är Rebecca Wilson, jag är 
27 år gammal och bo i Årsta i södra 
Stockholm tillsammans
med sambo och två cavalierer, Lexi 
och Allan som fyller 8 respektive 4 år 
i år.
Vi är aktiva inom flertalet 
hundsporter: agility, rallylydnad, 
freestyle, heelwork to music,
tävlingslydnad och nosework. 
Det finns så mycket kul att göra 
tillsammans så vi har haft svårt att
begränsa oss. Det är faktiskt just 
detta som är min favoritegenskap 
hos cavaliererna, hur allsidiga
de är och att de glatt hänger med på 
allt man vill prova!
Förutom att vara aktiva med träning 
så har jag ett intresse för sociala 
medier och driver bland
annat ett instagramkonto om Lexi 
och Allans liv där vi delar med oss av 
vår träning och vardag till
följare världen över.
När jag inte är med mina hundar 
jobbar jag just nu med andras 
hundar som hundrastare nu under
ett studieuppehåll i mina studier till 
civilingenjör.

Presentation Christina Österberg
Jag heter, Christina ”Tina” Österberg, 
och bor i Helsingborg med mina fem 
hundar, Eddie 7 år, Emma 4 år, Ellen 
2 år, Bojjan 1,5 år och Smulan 1/2 år 
som varje dag förgyller min tillvaro.
Vi gillar att umgås med varandra och 
andra och tar gärna en promenad i 
skogen.
Att delta på utställningar är en trevlig 
aktivitet också något som vi gärna 
pysslar med och tycker är väldigt 
trevligt där man träffar många 
härliga likasinnade som alltid bjuder 
på sin kunskap och erfarenheter på 
ett givmilt sätt.
Mitt intresse för hundar bara växer 
och med bakgrund av min åtta 
års medicinsk utbildning gör att 
hälsa och medicin är ett av de stora 
intresseområdena.
När jag inte pysslar med 
mina hundar så arbetar jag 
som föreningskoordinator i 
en gymnastikförening som 
innefattar arbetsuppgifter av 
allehanda föreningssysslor 
såsom administration, bokföring, 
arbetsledning och koordinering av 
all verksamhet m.m.
Jag har i så gått som hela mitt liva 
varit aktiv i föreningslivet främst 
i idrotten och genom åren har jag 
haft ett antal förtroendeuppdrag i 
styrelser (ordförande, sekreterare, 
kassör, ledamot) främst i 
gymnastiken.
Jag ser fram emot de utmaningar 
som uppdraget i Cavaliersällskapet 
kan bjuda på.
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Styrelspresentationer

Presentation Jonathan Maclennan.
Jonathan Maclennan heter jag och 
tillsammans med min fru Madelene 
så driver vi Gentleline's Kennel. Vi 
har hållit på med hundar i snart 
17år och fött upp cavalier i 13 av 
dessa. Jag har varit aktiv i klubben 
i en rad olika roller sedan 2005 och 
kommer nu återigen fokusera på 
utställningsverksamheten. 
För 2 år sedan trodde vi att vi kunde 
börja bygga om våra utställningar 
men tyvärr hade vi varken 
förutsättningar eller möjligheten till 
detta under förra mandatperioden 
men nu är vi taggad att göra våra 
specialer återigen special. 
Till vardags jobbar jag som tekniskt 
projektledare för en IT konsultbolag 
i Stockholm, jag är även mycket 
sport intresserad. Jag hoppas att 
ni kommer att se och uppskatta 
förändringarna som vi planerar och 
vi är mycket mottaglig för idea och 
förslag om hur vi kan göra just era 
upplevelser på våra utställningar 
ännu bättre.

Presentation Natalie Hultberg.
Jag heter Natalie och bor i Arvika, 
Värmlands län.
Jag är invald i styrelsen som
suppleant på två år. Jag har tre
cavalierer - Rut 2,5 år, Harriet 1
år och Greta 4 månader. Vi håller på 
med lydnad, rallylydnad och viltspår. 
Lydnad är det som ligger mig närmst 
om hjärtat. Inget kan slå den känslan 
man får tillsammans med sin hund 
när man går in på planen i sin 
tävlingsbubbla och genomför en 
tävling och allt bara klickar. Det är 
en fantastisk känsla.
Den känslan vill jag att fler 
cavalierägare skall få uppleva
och det vill jag arbeta för i mina
uppdrag i styrelsen. Det första som 
står på tur är att arrangera officiell 
lydnad och rallylydnadstävling i 
Eskilstuna 19-21 maj.
Jag älskar cavalierens orädda och 
lekfulla sätt. De hänger med på alla 
upptåg lika nyfikna på vad än det 
kan vara. Lika mycket som de gillar 
att vara aktiva så kan de ligga i 
soffan en dag.
Jag har studerat på universitet och 
var färdig beteendevetare juni 2017.

Presentation Åsa Keijser
Jag heter Åsa Keijser och bor i Nacka 
som ligger i Stockholm. Jag är gift 
med Micke och har två döttrar, Erika 
(22 år) och Elin (18 år). Vår familj 
består också utav fem Cavalierer.
Jag har alltid haft ett stort 
hundintresse och skaffade min första 
hund när jag var 9 år. Sedan dess har 
jag inte varit utan hund. Tidigare 
var jag aktiv i Lydnad och Bruks och 
jobbade mycket med mina hundar. 
Nu blir det lite Rally lydnad, viltspår 
och utställningar. Jag har även en 
liten uppfödning av Cavalierer
Jag jobbar på ett läkemedelsföretag 
inom Kvalitetsenheten där jag 
ansvarar för Hållbarhetsavdelningen. 
Det innebär att vi tar reda på hur 
medicinerna ska förvaras och hur 
länge de kan användas.
Jag har varit aktiv i 
Cavaliersällskapet i över 10 år, 
som kontaktombud, lokalombud 
och även som styrelseledamot. De 
sista åren i Styrelsen satt jag som 
utställningsansvarig. 2017 tog jag 
ett sabbatsår från Styrelsearbetet, 
men från 2018 är jag tillbaka igen.
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Styrelspresentationer

Presentation Jeanette Wahlstedt.
Jag går nu in på mitt femte år 
som kassör i klubben. Det är ett 
perfekt uppdrag att få kombinera 
bokföringens underbara värld med 
arbetet för vår fina ras.
Jag bor i Ljungbyhed i norra Skåne 
tillsammans med min man och två 
utflugna barn. Vi har ett litet hus 
med stor skogstomt och sjö där vi kan 
göra mycket roligt med hundarna.
Jag köpte min första cavalier 2005 
och just nu har vi 5 stycken. Vi 
har även King Charles spaniel här 
hemma.

Presentation Christine Edvinsson
Jag heter Christine och bor med familj 
(make, 3 barn i åldrarna 21, 19 och 
12 samt 3 labradorer, 3 cavalierer 
och 3 katter) i Västra Götaland precis 
på gränsen till Hestra i Småland- där 
jag första gången kom i kontakt med 
Cavalierer för många år sedan då där 
alltid hölls specialutställning där.
Cavaliererna kom in i vårt liv för 
4 år sedan och de blir sannolikt 
fler i framtiden;föll pladask för 
sportigheten och det nyfikna 
arbetsglada och totalt orädda! 
Jag är allätare inom hundsport 
och intresserad av allt som gör 
livet med hund roligare och har 
provat på inte allt men mycket. Haft 
tjänstehund inom såväl flygvapnet 
som hemvärnet och min gamla 
labbehane som lämnade oss förra 
året var certifierad räddningshund. 
Brinner för viltspår och eftersök där 
cavaliererna också är fenomenala 
med sin fina näsa! Extra roligt tycker 
jag då att det skall bli med ett KM i 
viltspår och hoppas på att många 
tar chansen att vara med och umgås 
denna dag som går av stapeln i 
september!
Varit aktiv inom Brukshundklubben, 
Labradorklubben, Spaniel och 
Retrieverklubben och lokala Alpina 
klubben- och ser med spänning 
framemot ännu ett spännande 
år i Cavaliersällskapets styrelse 
där jag kommer att fortsätta med 
medlemsservice och försöka finna 
nyckeln till att få ännu fler aktiva 
medlemmar och tillsammans klura 
ut vad våra medlemmar önskar.
Tränar och arbetar helst med 
hund men är även aktiv utställare 
och ffa varit utställningsarrangör 
under många år inom såväl 

Brukshundklubben som Spaniel 
och Retrieverklubben. Även varit 
jaktprovskommissarie inom 
retrieverprovverksamhet under 
en del år. Har nu ansvar för 2 av 
Cavalierspecialerna tillsammans 
med ett gäng glada entusiaster.  
Det finns mycket roligt att göra och 
utveckla och jag tycker även det är 
spännande med alla nya grenar som 
passar denna underbara ras så väl; 
Nosework, Rallylydnad mm och jag 
hoppas som sagt att vi kan engagera 
och aktivera ännu fler medlemmar 
med sina hundar.
Till vardags arbetar jag sedan som 
psykiatri/LSS sjuksköterska inom 
kommunen, nyligen bytt från att ha 
arbetat natt under 4 år. 

Fritiden, ja den ägnas även åt familj 
och hem men även mycket åt yngsta 
dotterns häst-, hund- och musik 
aktiviteter- även om hundarna tar en 
stor del….största delen enligt barnen.
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En liten rapport från uppfödarträffen i Göteborg 
som var 20190127
Där vi lyssnade till Eva von Celsing som hade 
föreläsningen i ämnet parning, dräktghet och 
valpning.

Vi var 18st som hade givit oss ut i de olika väglagen som 
rådde denna dag.
Vi var fördelade enligt nedan:
1 från Fleninge
1 från Asarum
1 från Hörby
1 från Staffanstorp
1 från Trelleborg
1 från Skurup
1 från Vellinge
1 från Glommen
1 från Klippan
1 från Göteborg
1 från Karlstad
1 från Säffle
1 från Fotskäl
2 från Edsvalla
2 från Enköping
1 från Järlåsa

Vi började med lite fakta om hanhunden.
Vi fick veta mer om kryptorchism.
Det är oftare så att det är höger testikel som ej har kommit till 
rätt plats vid kryptorchism.
Då den har längre väg att vandra för att komma på plats.
Om en hanhund är krypt så ska den inte gå i avel. Men det är 
inget skäl att kastrera hanen.
Det förhöjer inte risken för cancer som det ofta sägs.  Det som är 

skillnaden är att om hunden får testikelcancer på den testikeln 
så kan cancern upptäckas i ett senare skede. Då det inte syns 
lika lätt.
Vi fick lära oss fosterutveckling om anlag för kryptorchism.
En hanvalp som får anlag i fosterstadiet blir kryptorchid – en 
eller ingen testikel i normalläge.
Tikvalpar som får anlag för kryptorchism- dör redan under 
fosterstadiet-de blir en letalfaktor. De resorberas.
Befruktningen sker i äggledaren. Även om du parar med två 
dagars mellanrum så är alla embryon lika gamla när de släpps 
ut i livmodern.
Något som är en mycket bra hjälp är att föra parningsjournal.
Man bör undvika palpation för att känna hur många valpar det 
är.
Det är stor risk att skada valpblåsorna.
Man kan ta ultraljud men inte före 30 dagar.
Man bör vara försiktig med röntgen då strålningen kan skada, 
den ger ingenting före 44:e dygnet.
Vi fick även många tips och råd vid valpningen.
Sen fick vi även information om Axilur programmet!
Hur viktigt det är att valparna avmaskas innan dygn 20.
Svårt att återberätta allt.

Mitt tips är att fler anmäler sig och kommer till de olika 
uppfödarträffar och seminarier som vår klubb anordnar.
Både gamla och nya uppfödare hade en väldigt bra dag.
Tack till avel och hälsa som arrangerade detta!

Reserverar mig för felskrivningar.
Antecknat av Marina

Avel och Hälsa
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Avel och Hälsa
Se upp för förrädiska isar
Varje år drunknar ett fyrtiotal hundar, de flesta av dem på vintern. Här är råd att tänka 
på när ni är i närheten av isar, som kan vara mycket opålitliga, och vad du kan göra om 
olyckan är framme.

Ha rejält isvett:
Kasta aldrig ut pinnar eller annat för hunden att jaga efter, om du inte är helt säker på att 
isen håller för hunden.

Ha hunden i lina och helst sele. Då är det lättare att dra upp hunden om den trillar i.

Håll er vid strandkanten så ni bottnar om ni skulle gå igenom.

Lär dig läsa is, vilka ställen som kan vara förrädiska, som exempelvis strömmande vatten. 
Lyssna på israpporter.

Om olyckan är framme:
1. Har hunden blivit nedkyld ska du först och främst torka den torr, massera gärna under 
tiden också. Uppvärmningen ska ske långsamt, om det yttre lagret värms upp för snabbt 
får det negativa effekter för kroppens inre och det kan även ge värmeskador på huden. 
Linda inte in en kall, blöt hund i filtar eftersom att filtarna förvandlas till ett nedkylande 
omslag och då får motsatt effekt.

2. Om hunden inte andas eller inte har puls, börja återupplivningsförsök direkt på plats. Åk 
sedan genast till veterinär.

3. Om hunden har fått vatten i lungorna, lyft hunden i bakbenen eller lägg/håll den med 
huvudet lägre än kroppen så att vattnet i lungorna kan rinna ut.

4. Dra ut tungan och ta bort slem och annat från mun och svalg.

5. Om hunden inte andas eller saknar puls, ge konstgjord andning och hjärtmassage.

Våra husdjur är älskade familjemedlemmar som vi vill rädda till varje pris, men gå inte 
ut på isen själv. Om den inte håller för hunden håller den inte för dig heller. Om isen 
är tunn, försök locka hunden mot stranden via tunn is, så den kan slå sönder den och 
förhoppningsvis simma in den vägen.

Med dessa råd är du som djurägare bättre förberedd om olyckan är framme, och kom ihåg: 
Chansa inte.

Källa: agria.se och veterinarbutiken.se
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Jag vill börja med att tacka vår styrelse och avel – hälsokomitten, 
som gjorde ett bra drag att lägga hälsoseminariumet i anslutning 
till årsmötet!
Bra tänkt! Jag hann inte med och räkna seminarie deltagarna men 
upplevde det som att salen var fullsatt. Jag hade blivit tillfrågad att 
skriva ner en del från föreläsningen. Men jag kan säga att det var 
lättare sagt än gjort då Jens började sin föreläsning med att visa 
bilder på hur hjärtat var uppbyggt.

Vi fick se detta i olika 3D bilder. Han förklarade under tiden och visade 
på blodflödet och hur man med den nya ultraljuds 3d tekniken kunde 
se blodets olika riktningar. Samt se hur det såg ut när hjärtklaffarna 
inte slöt helt tät längre, när hjärtklaffsdegeneration uppståt. Då det 
uppkommit blåsljud om vi ska översätta så fler förstår.
Han betonade även att det fanns olika sorters blåsljud. Men det som 
slarvigt brukar kallas typiskt cavalierblåsljud är mitralisendokardos. 
Men det är väldigt vanligt på många hundraser.
Skillnaden är när de får hjärtfelet, inte att de får det. Något som är 
viktigt att komma ihåg.
De har gjorts flera stora studier om detta.
Jens berättade om en av de största som kallas EPIC studien, den 
omfattade 240.000 hunddagar. Där de visade sig att behandling 
med Pimobendan som satts in i rätt tid har haft väldigt god effekt.

Jag är väldigt ledsen att inte kunna återberätta allt som Jens sade, 
det var väldigt intressant Det pratas mycket om sm och andra 
nevrologiska sjukdomar. Men vi ska komma ihåg att vi arbetar 
främst med det som varit rasens största hälsoaspekt.
52% av dödsfallen i rasen berodde på hjärtat. Även om siffran var 
några år så såg siffrorna likadana ut än.
Det betyder att det är 16 gånger större risk med hjärtat, än en 
nevrologisk dödsorsak. Cavalieren har en 11 gånger större risk än 
andra hundar att dö av hjärtorsak.
Men den har lägre risk än andra hundraser att dö av 
nevrologiskorsak.

Vi har många indicier för att forskarna är en gen på spåren, som 
skiljer sig på cavaliererna om man jämför med andra hundar.
Det skulle verkligen vara ett genombrott, att få reda på vilken gen 
det är som påverkar detta med hjärtat.
Då är troligen ett gentest här inom en kort tid….

Vi fick en rast och mycket god kakbuffe innan årsmötet tog vid. 
Årsmötet var ovanligt väl besökt. Det var 34 stycken medlemmar 
som var röstberättigade där. Alla årsmöteshandlingar har funnits 
tillgängliga att läsa från hemsidan. Men kan ändå nämna några 
saker.
Vi fortsätter att minska i medlemsantal. Även om vår minskning 
är mindre än den var 2017. Man kan se att minskningen gäller i 
hela Skk:s organisation. Antalet registrerade Cavalierer har fortsatt 
minskat 2018 om man jämför med 2017. Under 2018 registrerades 
151 kullar eller 577st valpar jämfört med 171 kullar och 646 valpar 
under 2017. Totalt användes 82 olika hanar i avel 2018, som kan 
jämföras med 91 hanar som användes i avel 2017. Det som var 
ett underskott har lyckats vändas till ett plus. Till mycket stor del 
Tack vare Natalie Hultberg mfl som har anordnat ett antal officiella 
tävlingar i framför allt rallylydnad. Men det har även anordnats 
nose work tävingar som har bidragit till bättre resultat.

Stort Tack säger vi alla medlemmar!!!
Jag nämner inte styrelsen och valtider här då det brukar presenteras 
på annan plats i tidningen.

Annars så höll vi oss väldigt mycket till dagordningen.
Antecknat av Marina Nordholm med reservation för felskrivningar.

Liten rapport från årsmötet och hälsoseminariumet 
med Jens Häggström
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Friskvård och massage för din hund-med Annika Larsson.

När? söndag den 5 maj, kl. 12-16.
Var? Hundstället i Knätte. 

Vägbeskrivning och mer info om Hundstället: http://www.hundstallet.nu

Innehåll:
Föreläsning och praktiskt utförande om massage och friskvård.

Föreläsning om friskvård, där ni även får prova att lägga tass och öron bandage, samt 
första hjälpen.
Kortare paus

Föreläsning om klassisk massage och därefter masserar vi hundarna med rogivande 
musik och tända ljus.

Hundarna är Välkomna inne i lokalen hela tiden. Om din hund trivs i bur, kan du ta med 
det!

Ta gärna med ett liggunderlag eller annat att sitta på under massagen.
Om du vill inneskor, eller varmare strumpor, då det är kallt på golvet.

Vi avslutar med egen träning och promenad i den vackra miljön vid Ätran.
Vi bjuder på fika.

Pris? 100 kr för medlemmar i Cavaliersällskapet. 
Anmälan och frågor: kontakta Cecilia: 0736570314, cecilia@cavaliersallskapet.net

Begränsat antal platser! Så anmäl dig så snart som möjligt. Platsen är din när din bok-
ning bekräftats och du har betalat anmälningsavgiften.

Välkomna!

Redaktionen söker!
Är du instruktör eller tränar och tävlar mycket med din cavalier?

Tycker du att det är roligt att skriva och delge andra hur man kan träna olika saker?
Vill du skriva för vår tidning om t ex rallylydnad, freestyle, HtM, lydnad, viltspår eller något 

annat roligt som t ex inlärning av olika tricks? 
Vår populära Trickskola kommer att avslutas i och med detta nummer så vi söker nu 

personer som kan skriva olika "skolor" eller intressanta artiklar för Cavaliersällskapets 
medlemmar. Dessa artiklar har visat sig vara väldigt populära!

Tidningen ges ut fyra gånger per år och oftast handlar det om att skriva en helsida per 
tidning. Allt är dock av intresse så det kan vara både längre eller kortare artiklar. Man 

får även väldigt gärna hjälpa till att producera intressanta filmclip för Cavaliersällskapets 
YouTube-kanal.

Kontakta Anna (tidningen@cavaliersallskapet.net) eller Mervi (mervi@cavaliersallskapet.
net) för mer information eller om du är intresserad.
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KLUBBENS UTMÄRKELSER 2018

ALLROUND CAVALIER
Charmdroppens First Love

Ägare: Natalie Hultberg

BRAGD CAVALIER
Bergshults Excaliur
Ägare: Rita Hillring

ÅRETS UPPFÖDARE & HÄLSA
Uppgifter ej tillgängliga och sammanställda.

Detta kommer att redovisas så fort det är klart.

UTSTÄLLNING - VINSTRIKASTE 
CAVALlER
Utställning - Vinstrikaste Cavalier
Kabonovas Jive Party
Ägare: Karin Andreasson

UTSTÄLLNING - VINSTRIKASTE 
HANHUND
Kabonovas Jive Party
Ägare: Karin Andreasson

UTSTÄLLNING - VINSTRIKASTE 
TIK
Cavazinas Biwa Pearl
Ägare: Gun-Britt Kvart Jansson

UTSTÄLLNING - VINSTRIKASTE 
BLENHEIM
Kabonovas Jive Party
Ägare: Karin Andreasson

UTSTÄLLNING - VINSTRIKASTE 
TRICOLOUR
Emperix Lorenah
Ägare: Ralph Lindberg och Fredrik 
Forsberg

UTSTÄLLNING - VINSTRIKASTE 
BLACK & TAN
Cia-BaldersJulia
Ägare: Madelene och Tommi 
Högbring

UTSTÄLLNING - VINSTRIKASTE 
RUBY
Emperix Expression of Wales
Ägare: Annika & Peter Mattson

UTSTÄLLNING - VINSTRIKASTE 
VETERAN
Gloryenz Love’n Hope
Ägare: Karin och Mikael Andreasson

UTSTÄLLNING - ÅRETS 
AVELSHUND
Clopsville Baileys
Ägare: Peter Gustafsson och Per 
Wallentin

UTSTÄLLNING - ÅRETS 
AVELSTIK
Gentleline’sCosmetic
Ägare: Gun-Britt Kvart Jansson

UTSTÄLLNING - VINSTRIKASTE 
UPPFÖDARE
Kennel Emperix
Ralph Lindberg och Fredrik Forsberg
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KLUBBENS UTMÄRKELSER 2018

LYDNADSVINNARE – STARTKLASS
Milljas Konstantin
Förare/Ägare:Rebecca Wilson

LYDNADSVINNARE – KLASS 3
Wides Queen
Förare/Ägare:Sandra Hansson

AGILITYVINNARE - KLASS 1
Bernerhagens Åmira
Förare/Ägare: Ingela Marklund

AGILITYVINNARE - KLASS 2
Gillespie Glanzer
Förare/Ägare: Camilla Sjöberg

AGILITYVINNARE - KLASS 3
Uptown Girls Miss Asterixa
Förare/Ägare: Caroline Bergfeldt

RALLYLYDNADSVINNARE - 
NYBÖRJARE
Dreamcreater’s Ps Second Innovation
Förare/Ägare: Susanne Jakobsson

RALLYLYDNADSVINNARE - 
FORTSÄTTNING
Tjustpärlans Beauty in Skylight
Förare/Ägare: Jessica Holmström

RALLYLYDNADSVINNARE - 
AVANCERAD
Milljas Konstantin
Förare/Ägare: Rebecca Wilson

RALLYLYDNADSVINNARE - 
MÄSTARE
Milljas Konstantin
Förare/Ägare: Rebecca Wilson

FREESTYLEVINNARE - KLASS 1
Startklass Milljas Konstantin
Förare/Ägare: Rebecca Wilson

FREESTYLEVINNARE - KLASS 2
Milljas Konstantin
Förare/Ägare: Rebecca Wilson

FREESTYLEVINNARE - KLASS 3
SeasonsRoyalPalermo
Förare/Ägare: Ulrika Slätt

NOSEWORKVINNARE
Cavillas Amazin Black
Förare: Anneli Nilsson

VILTSPÅRSVINNARE
Cia-Balders Hedda
Förare/Ägare: Madelene & Tommi 
Högbring
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Cavaliersällskapet på Stockholm hundmässa
Helgen 8-9 december var det dags för Stockholm hundmässa. Hela Stockholmsmässan fylldes av utställningsringar, 

montrar och uppvisningsringar. Och tusentals hundar och människor på det. Tanken med vår monter på rasklubbstorget 
var att den skulle kännas som ett engelskt vardagsrum. Vi tyckte vi lyckades rätt bra, alla trivdes i varje fall bra i montern! 
Under två dagar hade vi mängder av besökare som var intresserade av rasen, hälsade på våra fina hundar och ställde bra 
frågor. Båda dagarna deltog vi även i rasparaden där vi visade upp våra fina monterhundar inför publik. Det gick i ett och 
det hade inte gått utan alla som ställde upp och hjälpte till – människor som hundar. Östras lokalombud Helena Karlsson 

och undertecknad vill passa på att tacka Annelie, Sofia med familj, Mikael, Irma, Margareta, Mia och Linn och alla de fina 
hundarna för allt!

Text: Malin Flood Bild: Malin Flood och Hanna Holme.
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Klubbmästerskap i Viltspår
Cavaliersällskapet anordnar KM i viltspår 2019 för klubbens medlemmar!

Passa på att starta din Cavalier i Öppenklass i viltspår och ta chansen att bli klubbmästare!

Datum och tid: Lördag 7 september kl. 9.30
Plats: Trakterna kring Mastunga i Ulricehamns kommun

Tävlingen genomförs enligt Svenska Kennelklubbens regler för Rörligt viltspårprov.
För att kunna starta ska hunden ha godkänt prov i Anlagsklass i viltspår. Det går naturligtvis 
att göra anmälan, även om din Cavalier inte har utfört godkänt anlagsprov, så länge det 

är klart till KM dagen!

Anmälningsavgift: Cavaliersällskapet sponsrar alla startande ekipage med 100kr! 

Avgiften för spårprovet blir då 250kr/hund som betalas på plats till domaren.

Anmälan skickas till: madelene.hogbring@gmail.com. Ange hundens namn och 
registreringsnummer, ägarens namn, adress samt telefonnummer. Sista anmälningsdag är 

12 augusti. Begränsat antal platser.

När alla ekipagen är färdiga med sina spår, utser domaren dagens vinnare som koras till 
Cavaliersällskapets klubbmästare i Viltspår 2019! Priser delas ut till alla deltagande!

Efter tävlingen tänds grillen och möjlighet finns att grilla medhavd matsäck.
PM med mer information om KM dagen samt vägbeskrivning till samlingsplats kommer att 

skickas ut till de anmälda ca två veckor innan start.

Det går bra att ställa frågor till: madelene.hogbring@gmail.com
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I den här artikeln tänkte jag skriva lite om rallylydnad.
Jag har en cavalier tik som är liten och blyg men har provat 
på agility både nybörjare och
fortsättningskurs, spårkurs, allmänlydnadskurs och starklass 
lydnad.
Men det vi fastnade för är rallylydnad.

Varför?
Det spelar ingen roll hur du och din hund ser ut eller om man har 
blandras. Alla får vara med
och träna och tävla bara man har ett tävlingslicens på SBK.
Den här aktiviteten kräver en förare och en hund.
Med samarbete tar man sig igenom en bana som består av skyltar 
som visar olika moment.
Man får prata med hunden och visa med händer. Men du får inte ta 
i hunden innanför
banmarkeringen. Man följer banan och gör momenten i följd och 
sedan när man går utanför
banmarkeringen är man klar.

Alla startar på 100 poäng och för olika misstag du som förare gör 
eller hunden så blir det
avdrag. Avdrag kan t.ex vara nosning, sneda sitt o ligg, oro, föra-
rens fötter som rör sig, att
inte hunden gör momentet, föraren går åt fel håll mm mm.
Det går att få 100 poäng i mål (vi har lyckats 1 gång i Storfors Hund-
klubb LKK),men det ska
till att man tränar och jobbar med hunden hela tiden.
I nybörjarklass är hunden kopplad, följer på vänster sida.
I fortsättningsklass är hunden lös, följer på vänster sida.
I avanceradklass är hunden lös, följer både vänster och höger sida, 
backa bredvid förare.
I mästarklass är hunden lös, följer både vänster och höger sida, 
samt kunna stanna kvar och
skickas fram, bära föremål och stå framför och backa.

Träningstips:
Lär dig momenten innan du kör med hunden, torrgå.
Finns en app som heter “Rallyslingan”, den är bra att titta på.
Boken “Rallylydnad”, Anna Larsson.
För att få hunden dit du vill så tänk igenom vad du ska träna.
Vilken metod ska du ha?
Gillar hunden godis eller leksak bäst?
Fungerar hunden på klicker?
Många saker att tänka på innan man kör igång.
Har man tänkt igenom vad man ska träna och har sitt mål på att 
klara små steg så kommer
man lyckas.
Stegra svårigheterna varsamt, blir det fel så backa och gör om.
Kör inte långa pass med många olika moment. Det blir snurrigt för 
hunden och det blir
frustration hos förare då hunden inte orkar.

Jag tränar två korta pass på 15 min, om energin inte finns så blir det 
inget mer. Man bör
lyckas med sin träning annars tröttnar både hund och förare.
Vi har haft en vilopaus i vinter men har kört igång lite nu efter vilan 
och det märks att energin
har kommit tillbaka hos min hund.
Har kommit fram till att min hund fungerar bäst utomhus.
Varför? Jo, Min hund gillar inte trångt utrymme där andra hundar 
är, doftkänslig och tycker
inte om höga ljud.

Jag började den 30/5-2015, i Karlstad BK med min o Nellie´s första 
tävling. Nybörjarklass
och utomhus.
Fortsättningsklassen började vi den 10/9-16, då i Mariestads BHK, 
utomhus.
Avancerad klass den 4/3-18, Specialklubben för cavalier king Char-
les spaniel,
Karlstad,inomhus.
Mästarklass den 19/8-18, Örebro hundsällskap BK, utomhus.
Vår nästa tävling har jag tänkt i Karlstad BK den 28/4-2019 och då 
hoppas jag att min
goa “Nellie” blir Mästare. Jag längtar…...

Text av Marianne Tegnelund  och hund på bilder "Nellie".

Marianne Tegnelund delar med sig av sina
erfarenheter av Rallylydnad
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MyDog 2019
Den stora hundmässan i Göteborg ägde rum i 
början av januari. 
Självklart ville Cavaliersällskapet delta på rasklubbstorget! 
Det lyckades vi bra med även i år, tack vare alla som hjälpte 
till att bemanna montern. Vi fick många besökare som vi-
sade stort intresse för vår underbara ras.

Kort sammanfattning om mässan som helhet: När sista 
hunden gick ut genom dörrarna i söndags hade de räknat 
in 35061 besökare, varav 8700 hundar som tävlat (8401 
i hundutställningarna) under alla fyra mässdagarna! En 
ökning med 4% jämfört med 2018.

MyDog har ju inte bara lockat de mest inbitna hundutstäl-
larna med närmaste krets, mässan lockar även väldigt 
många allmänt hundintresserade, vilket  är kul för utveck-
lingen av hundlivet. SVT spelade in i samband med MyDog. 
Där hundutställning och livet med hund visades upp på ett 
roligt och positivt sätt. Kolla in det på https://www.svtplay.
se/video/20495280/svenska-folkfester-my-dog

Text: Cecilia Ekdahl

Foto: Monika Lang
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Cavalierer på hugget

Seasons Royal Palermo - 
Yoda 

Svensk Freestylechampion 
SE 57269/2013
Den 3/11 2018 blev Yoda 
den första cavalier som tar 
denna titel. 
Uppfödare är: Marie & Ma-
delen Ljungqvist. 
Ägare: Ulrika Slätt.

Elina Lindqvist tävlade med Enzo 2 
år (Bibetiś the Only One) i Sydskån-
ska mästerskapet i juniorhandling på 
Flyinge hundutställning den 11/11 
2018. 
Hon var en av 13 tävlande i ålders-
gruppen 10-13 år. Hon åkte ut i andra 
omgången, så tyvärr blev det ingen 
finalplats. 
De har även tävlat i juniorhandling 
för Lomma hundungdom på MYDOG 
3/1 2019 - ingen placering, men fin 
kritik (svensk domare) och MY DOG 
4/1 2019 - mycket fin kritik och en 
3:e placering (italiensk domare).

Cia-Balders Hedda
Årets Vilspårcavalier 2018

Ägare: Tommi & Madelene Högbring

Cia-Balders Julia
Årets Vinstrikaste Black and Tan 

2018
Ägare Tommi & Madelene Högbring

Svensk champion i Rallylydnad
All Included Frostie - Fridolf

Född 24 december 2012
Cert 6/1 2019, 94 p i Mästarklass, GMBK
Cert 5/1 2018, 91 p i Mästarklass, GMBK
Cert 22/4 2017, 93 p i Mästarklass, Färgelanda  BK

Cavaliersällskapets Trippeldiplom
All Included Frosties Fideli - Fia

Född 24 december 2012
Excellent 23/8 2014, Backamo 
Utställning
Mästarklass rallylydnad, 1/10 2016, 
Färgelanda BK
Diplom Freestyle klass 1, 30/9 2017, 
Ulricehamns BK

Diplom Avancerad klass 
Rallylydnad

All Included Fidelis Blessed - 
Amanda

Född 15 mars 2015
84 p, 4/1 2019, GMBK
80 p, 5/1 2019, GMBK
80 p, 6/1 2019, GMBK



        
21

Hildas agilityskola
i det Här numret ska vi gå 
igenom de olika metoder 
som finns för inlärning av 
slalom.
Slalom är ett av hindren som tar längst tid att lära in 
men det är värt att sätta en bra grund för det. 
Ambitionen bör vara att få hunden att utföra det så 
snabbt och gärna så självständigt som möjligt.
Det häftigaste som finns är att se en självsäker hund 
utföra slalom snabbt och självständigt på tävling. 
Personligen älskar jag att träna in hindret men det kan 
också vara lika frustrerande som det är spännande! Det 
viktigaste är att ha tålamod och låta hunden förstå 
hindret i sin egen takt. Det är som sagt ett av de 
svåraste hindren men låter man det ta den tid som 
krävs för att hunden ska bygga självförtroende och 
förstå exakt vad det handlar om, då har man sannolikt 
både ett fantastiskt utförande och en hund som älskar 
hindret. Jag kommer att kortfattat gå igenom de 
vanligaste tre metoderna för att lära in slalom - 2 x 2 
metoden, slalom med bågar och allémetoden.

2 x 2 metoden

2 x 2 metoden innebär att man lär in slalom port (= 2 pin-
nar) för port. Man börjar med att lära hunden att springa 
genom en port till att börja med. Hunden ska alltid gå in till 
höger om första pinnen, så med denna metod börjar man 
alltid med att hunden går in i porten från första pinnens 
högra sida. Sedan tränar man detta från alla möjliga olika 
vinklar, så att hunden lär sig att söka sig in i porten var den 
än befinner sig. När hunden känns ganska säker med detta, 
lägger man till en port, vinklad ungefär så som på bilden, 
där man ger hunden en rak linje genom de två portarna. 
Man fortsätter sedan med att vinkla upp de två portarna 
till en rakare linje (så att pinnarna står mer och mer efter 
varandra) vartefter hunden förstår vad den ska göra. Sedan 
fortsätter man att lägga till portar (2 pinnar), först vinklat 
och sedan rakare linje vartefter. Det är alltid 60 cm mellan 
slalompinnar.
Den här filmen på YouTube beskriver enkelt hur man går 
tillväga och är bra också för att den visar att man inte behö-
ver några dyra grejer för inlärningen: 
https://www.youtube.com/watch?v=7anJ3egQmyw

Slalom med bågar

Att lära in slalom med hjälp av bågar har länge varit en 
populär metod och det brukar gå relativt fort för hunden 
att lära sig vad den ska göra. Bågarna hjälper hunden redan 
från början att koncentrera sig på pinnarna och vad den 
faktiskt ska göra ”med” dem istället för att förlita sig till 
hjälp från föraren. 
En del hundar tycker att bågarna kan vara lite läskiga och 
många går både under och hoppar över dem i början. Bå-
garna ska till en början sitta ungefär i höjd med mitten av 
hundens bröstkorg.
En del tycker om att börja med 4 pinnar med bågar och 
succesivt öka antalet pinnar, alltid med alla bågar på till 
att börja med. Andra börjar med 12 pinnar direkt och alla 
bågar på. Det är nog lite en smaksak hur man vill göra och 
det går alldeles utmärkt att prova sig fram vad som passar 
ens egen hund.
Jag börjar alltid de första 2-3 gångerna med hunden i kop-
pel och leder den genom slalom (med bågarna på plats). 
Använd gärna gott godis för att locka också. Det gäller att 
hålla händarna högt och i styr för att inte trassla in sig! 
Efter detta jobbar man utan koppel och visar hunden början 
och försöker sedan att få den att tänka själv vad det är den 
ska utföra. Det kanske behövs lite lockande till att börja 
med men man ska inte fastna i att visa för mycket. Tanken 
är att få hunden att jobba självständigt från början. Jobba 
också med ingången från alla olika vinklar så snart hunden 
har vant sig vid hindret. Försök sakta men ständigt locka på 
mer fart också.
När hunden utan tvekan och med god fart utför hindret med 
alla bågarna på, är det det dags att succesivt börja plocka 
bort bågar. Man börjar från mitten och utåt och plockar ald-
rig bort två bågar efter varandra till att börja med. De sista 
två bågarna som plockas bort är den första och den sista.
Den här filmen visar kortfattat hur det kan se ut:
https://www.youtube.com/watch?v=aTsoNNQPCWs

Allémetoden
Allémetoden gå ut på att 
skapa en ”gång” (allé) för 
hunden till att börja med. 
Man jobbar direkt med hög 
fart och hunden lär sig att 
springa mellan pinnarna och 
dra framåt. Man kan även 
kombinera allémetoden 
med slalombågar, för att få 
en ännu snabbare inlärning.
Man rätar ut allén vartefter 
hunden lär sig hindret. Man 
jobbar med olika ingångar 
direkt från början. När allén 
är ungefär samma bredd 
som hunden är, d v s innan 
den behöver börja zickzacka 

mellan pinnarna, så stannar man ett tag på den nivån och 
jobbar mycket med farten, självständigheten och ingångar-
na. När detta verkligen sitter och hunden känns självsäker, 
så börjar man räta ut pinnarna i små, små steg tills de så 
småningom står rakt på rad.
Den här filmen visar hur man kan träna in alléslalom:
https://www.youtube.com/watch?v=PFDbKaNTGzY

Lycka till med slalomträningen! I nästa nummer går vi 
igenom olika metoder för inlärning av kontaktfält på 
balanshindren.

Text: Mervi Junttila
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I samband med varje tidning kommer även en film att publiceras på 
Cavaliersällskapets YouTube kanel, med hur man lär in tricket. Du hittar den 

genom att söka på Cavaliersällskapet SCKCS på www.youtube.com.

trickskola
med lexi och allan

”stänga luckor”

Lär din cavalier att bli en vardagshjälpreda ge-
nom att stänga skåpsluckor eller andra lådor
och saker som skjuts igen.

Steg 1: Intresse för luckan
Sätt dig ned vid luckan du har tänkt börja med. Du 
vill nu helt belöna allt intresse din cavalier visar
för luckan. Är din cavalier inlärd med ”shejping” 
tidigare så går det kanske väldigt snabbt och
hunden börjar direkt testa olika saker med det 
som finns framför, i detta fall luckan. Annars får 
man ha lite tålamod och experimentera med att 
locka lite. Man får också vara väldigt snabb och 
hinna med att belöna bara hunden tittar mot 
luckan i början! Var också noggrann med att ge 
belöningen precis vid luckan för att visa att det 
är här det roliga händer. Man kan också testa att 
hjälpa till genom att peta lite på luckan själv och 
locka lite om hunden inte alls tittar åt det hållet.

Steg 2: Nudda luckan
Nästa steg är att hunden ska nudda luckan för att 
sedan kunna stänga den. Här kan man välja lite
själv om man vill ha det på ett speciellt sätt, t.ex 
att hunden stänger med nosen eller med tassen
eller om man helt enkelt låter hunden bestämma 
vad det blir. Så steget här är att nu bara belöna
när hunden nuddar luckan på det sättet man vill!

Steg 3: Tryck
När hunden har förstått att det är att nudda luckan 
som är grejen är det dags att börja dra ut lite på
belöningen. Här vill vi nu att hunden ska börja ta i lite, 
antingen putta med nosen eller trycka till med tassen. 

Det sker oftast om man bara väntar lite med belöning-
en, börjar hunden sluta nudda luckan och inte riktigt 
förstå så är det bara gå tillbaka till steget innan och 
belöna nuddandet igen innan man går vidare. Till slut 
slår luckan helt igen och då blir det jackpot-belöning!

Steg 4: Lägg på kommando
Fjärde steget blir nu att lägga på ett kommando. Detta 
gör vi när hunden är så pass säker på övningen att den 
i varje försök går fram och stänger luckan. Då säger vi 
alltså det ord vi vill ha som kommando när hunden är 
på väg att stänga luckan.

Steg 5: Utveckla
För att få full förståelse för det nya tricket vill vi ju att 
hunden ska kunna stänga olika typer av lådor eller 
från en bit bort. Så här blir uppgiften att utveckla och 
testa på andra lådor och skåp. Glöm inte att börja lätt-
are när ni gör något nytt och sätt er nära en ny lucka 
som ska stängas innan ni flyttar er länge och längre 
bort!

Lycka till!
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I samband med varje tidning kommer även en film att publiceras på 
Cavaliersällskapets YouTube kanel, med hur man lär in tricket. Du hittar den 

genom att söka på Cavaliersällskapet SCKCS på www.youtube.com.

trickskola
med lexi och allan

”stänga luckor”

Lär din cavalier att bli en vardagshjälpreda ge-
nom att stänga skåpsluckor eller andra lådor
och saker som skjuts igen.

Steg 1: Intresse för luckan
Sätt dig ned vid luckan du har tänkt börja med. Du 
vill nu helt belöna allt intresse din cavalier visar
för luckan. Är din cavalier inlärd med ”shejping” 
tidigare så går det kanske väldigt snabbt och
hunden börjar direkt testa olika saker med det 
som finns framför, i detta fall luckan. Annars får 
man ha lite tålamod och experimentera med att 
locka lite. Man får också vara väldigt snabb och 
hinna med att belöna bara hunden tittar mot 
luckan i början! Var också noggrann med att ge 
belöningen precis vid luckan för att visa att det 
är här det roliga händer. Man kan också testa att 
hjälpa till genom att peta lite på luckan själv och 
locka lite om hunden inte alls tittar åt det hållet.

Steg 2: Nudda luckan
Nästa steg är att hunden ska nudda luckan för att 
sedan kunna stänga den. Här kan man välja lite
själv om man vill ha det på ett speciellt sätt, t.ex 
att hunden stänger med nosen eller med tassen
eller om man helt enkelt låter hunden bestämma 
vad det blir. Så steget här är att nu bara belöna
när hunden nuddar luckan på det sättet man vill!

Steg 3: Tryck
När hunden har förstått att det är att nudda luckan 
som är grejen är det dags att börja dra ut lite på
belöningen. Här vill vi nu att hunden ska börja ta i lite, 
antingen putta med nosen eller trycka till med tassen. 

Det sker oftast om man bara väntar lite med belöning-
en, börjar hunden sluta nudda luckan och inte riktigt 
förstå så är det bara gå tillbaka till steget innan och 
belöna nuddandet igen innan man går vidare. Till slut 
slår luckan helt igen och då blir det jackpot-belöning!

Steg 4: Lägg på kommando
Fjärde steget blir nu att lägga på ett kommando. Detta 
gör vi när hunden är så pass säker på övningen att den 
i varje försök går fram och stänger luckan. Då säger vi 
alltså det ord vi vill ha som kommando när hunden är 
på väg att stänga luckan.

Steg 5: Utveckla
För att få full förståelse för det nya tricket vill vi ju att 
hunden ska kunna stänga olika typer av lådor eller 
från en bit bort. Så här blir uppgiften att utveckla och 
testa på andra lådor och skåp. Glöm inte att börja lätt-
are när ni gör något nytt och sätt er nära en ny lucka 
som ska stängas innan ni flyttar er länge och längre 
bort!

Lycka till!

Första hjälpen för skadade hundar
Om ett akut olycksfall skulle vara framme är det viktigt att veta hur du kan rädda den hund som 
är skadad. De flesta hundägare vet inte hur de ska göra om hunden drabbas av ett hundslagsmål 
eller blir påkörd.  Här får du första hjälpen tips om olyckan skulle vara framme.

Det är alltid obehagligt när ett djur skadar sig 
och som djurägare blir man illa berörd och 
kan hamna i ett lindrigare chocktillstånd. Men 
för att kunna ge hunden första hjälpen är det 
viktigt att behålla lugnet och hämta hjälp om 
det är möjligt, det är säkrare och tryggare att 
vara två personer som hjälps åt.

– Börja med att bedöma faran, situationen 
måste vara säker för dig som människa så att 
du inte riskerar att skada dig själv eller utsätta 
hunden för ytterligare faror, säger Lotta Möller, 
veterinär på Agria Djurförsäkring.

Börja med att kontrollera hundens andning, stoppa eventuell blödning och hjälp hunden om den 
hamnat i chocktillstånd.

Så här stoppar du en blödning
Sprutande och pulserande klarröd blödning innebär artärblödning som kräver tryckförband. 
Lägg bandage med en hårt rullad kompress eller liknande mot såret och tryck tills blödningen 
upphör. Se till att förbandet stoppar blödningen, men inte snör åt blodtillförseln. Lätta tillfälligt på 
förbandet cirka var 20:e minut. Kontakt veterinär för bedömning av vidare behandling.

Symtom på chock
Symtom på chockkan vara bleka slemhinnor, svag och ytlig puls, samt oregelbunden andning. 
Hunden får kalla öron och tassar. Hantera hunden varsamt och prata lugnt till den. Håll hunden 
varm under skyndsam transport till veterinär.

Hjärt- och lungräddning
Om hunden inte har någon puls och/eller andning – försök att ge den en akut hjärt- och 
lungräddning. Så här gör du:

Lägg ned hunden på höger sida på ett stadigt underlag, kontrollera att luftvägar är fria, dra ut 
hundens tunga och räta ut nacken försiktigt.
Knäböj nära hundens rygg och placera händerna på bröstkorgens nedre del.

Tryck ner bröstkorgen, men akta revbenen. Ta inte i för hårt 
på små hundar.
Tryck cirka 30 gånger med en ungefärlig hastighet på 
80–100 kompressioner/minut.
Växla sedan till att göra två inblåsningar. Sträck djurets 
hals, forma munnen runt djurets nos och blås in luft så 
bröstkorgen reser sig.
Upprepa till andningen och pulsen fungerar. Om det inte 
sker inom 5 min kan det vara tveksamt att fortsätta.
Transportera hunden till veterinär så snart som möjligt.

Källa: Agria Försäkringar
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Färgindelade Inofficiella utställning 9 september 2018 
Den 9 september samlades vi vid Dammgruvan i Nyköping för att ha vår färgindelade inoff utställning, 48 hundar var anmälda. 
Domare var Daniel Persson och till hjälp hade han 2 ringsekriterare Ute Rüegg o Tim Hollanti Ohlsson, i år samkörde vi med KM i 
Nose Work som starta dagen runt 9.00, själva Utställningen började vid 11.00 så det blev lite sovmorgon för en del. Från kl11.00 
fanns det också möjligheter att få sina hjärtan undersökta av veterinär Camilla Almqvist, 9 hundar blev undersökta underdagen 
samt 3 partella. 

Som vanligt hade vi många fina priser skänkta av Royal Canin, Agria,  Kolmårdens Djurtillbehör, även från Mikael Pettersson, Ma-
rita Ekman (Gullvivanskennel) Anneli Nilsson (Laylockskennel), 

Till barn med hund fick vi 6 duktiga hundförare som kämpade på till Maria Fredzell som hjälpte till och dömde barn med hund.

Tack till Carina o Malin som låna ut sin kamera till så många härliga kort.

Tack även till mitt arbetsteam som gjorde dagen till den som den blev. Hoppas vi ses till nästa år igen, plats meddelas senare.

      

BIS final Valpar 

1. Trixiez’s Queen Lady - Ägare Lena Blomqvist

2. Knattings Alva - Ägare Åsa Gehrman

3. Chadyline Dark Daisy - Ägare Denize Norlen

            
BIS Veteran

1. Furulyckan’s D Cinderrella  - Ägare Carina Anklev

2. Bemac’s Contessa  - Ägare Birgitta Wickborg

3. Mixangel’s Ayshling - Ägare Helena Karlsson

BIS Final

1.  Cinderaic Vagabond - Ägare Bibbi Franzèn

2. Trixiez’s Kayleigh - Ägare Lena Blomqvist

3. Mixangel’s Neil - Ägare Helena Karlsson

4. Cavanzas Life Is A Dance - Ägare Jeanette Arnesson,

Uppfödar Grupp 

1. Mixangel’s - Ägare Helena Karlsson
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Välkomna till årets Playdate
27/4 kl 12-14
I Osbyholm Hörby

Cavalierer och deras familjer kan ha en trevlig dag tillsammans .
Lek o bus i den stora rasthagen fika grillad korv för en rimlig peng Som Elisabet o Josse fixar.
Allt överskott går till Cavaliersällskapet.
Veterinär Lena Danielsson kommer och tar hjärtintyg på era hundar till reducerad kostnad. 
200kr för hundar över 3 år och medlem i Cavaliersällskapet 250kr för hundar yngre än 3 år 
och icke medlemmar 
För hjärtkoll anmäl piarundquist@hotmail.com senast den 20/4

BPH 27/10 i Örkelljunga 
10 platser

Alla som anmäler med mail direkt till mig 
på ken.lundahl42@gmail.com 
senast den 27/7 d.v.s. 3 månader före BPH 
har förtur till platserna, men "först till 
kvarn får mala" om det blir fullt. Senare 
anmälan eller om det är fullt hänvisas till 
annat datum.

Följande uppgifter önskas vid anmälan:

1.hundens namn i SKK och reg.nr

2.chipnummer

3.ägarens namn och bostadsadress

4.ägarens tel.nr

5.ägarens mailadress

6.klubbtillhörighet t.ex. SKK, SBK, rasklubb, 
specialklubb
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Under hösten 2018 har vi fortsatt med Uppfödarutbildningen som påbörjades i 
Lövånger under sommaren. 

Vi kommer att avsluta utbildningen helgen 22/3-24/3 2019 Intressant, lärorikt och 
givande. Mer info i nästa nr av Cavalierbladet.

Den 16/12 hade vi den årliga Cavalier-adventsträffen. Den här gången på ett nytt ställe. 
Plats: Bureå.

Både hundar och ägare tycker att det 
är roligt att träffas. Vi började med en 
hundpromenad så att hundarna blev 
väl rastade innan vi gick in i lokalen. 
Där fick de fyrbenta leka och umgås, 
vi tvåbenta hade en tipsrunda med 
lite kluriga frågor som avslutades 
med en liten prisutdelning. Det goda 
Julfikat uppskattades av oss alla. 
På denna träff deltog hundar i alla 
åldrar från valp upp till 12 år. Så 
trevligt att ni alla kom och bidrog till 
en supertrevlig dag. Varmt välkomna 
på de olika aktiviteter som kommer 
framöver.

Här kommer lite info!

Nytt från mars månad 2019 är att 
Cavalierträffen i Luleå blir i Cavaliersällskapets regi.

SCKCS Specialutställning i Lövånger 
Lördag den 13/7 2019 kommer att 
bli en eftermiddagsutställning. Vi 
planerar för en gemensam middag 
efter utställningen. Anmälan till 
den och mer info kommer senare. 
Det finns Logi att boka i Lövånger 
Kyrkstad. Tel 0913-10203.
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Hjärtdag i Luleå!

Djurkliniken i Luleå tar emot alla Cavalierer över 3 år för Hjärtintyg
Fredag 22 mars mellan kl 14:30-17:00

Du betalar endast 100:-/ intyg. Go fika ingår!
Djurkliniken i Luleå erbjuder oss reducerat pris som sedan Cavaliersällskapet 
reducerar ännu mer. Tusen Tack för fint samarbete så att vi får in mer hjärtin-

tyg på våra underbara Cavalierer i norr!

Föranmälan krävs och skickas till: ewa-marie@cavaliersallskapet.net
Jag vill veta hundens namn, ålder. önskan om tid, ditt namn & telefon nr.

Varmt välkomna!

Ewa-Marie & Marianne i Övre Norra

Hjärtkontroll för Cavalierer den 26/3 på Evidensia i Karlstad

Vi har fått ett mycket bra pris på Evidensia Djursjukhus i Karlstad för att kunna 
få ett hjärtintyg på våra cavalierer som fyllt 3 år.

Pris per intyg/hund är 225:- om du är medlem i Cavaliersällskapet annars 
kostar det 325:-

Vi kommer att ha tider den 26 mars kl 17, 18, 19 och ev 20. Vi fyller på från kl 
17. Ca 4-5 hundar/timme, lite väntan kan förekomma.

Tider bokar ni genom mig på maria.warg@bahnhof.se . Ange hundens 
regnr, namn, chipnr och kön och ägarens namn, adress, telefonnummer och 

medlemsnr.
Tala om vilka ni helst vill ha så gör jag så gott jag kan.

Anmäl er senast 15/3.

VIKTIGT att ni tar med stamtavlan vid undersökningen.

Adressen är Stallplatsvägen 2 på Färjestad i Karlstad.

Hoppas ni tar chansen att undersöka er hund till ett mycket bra pris.
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Cavalierpromenad vid Tennerö 
i Linköping lördagen 19/2. 

Ett tiotalmattar o 
hussar och 

12 Cavalierer 
hade ställt upp. 

En härligt 
lite kylslagen.
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I Storstockholm har vi haft tre promenader sedan 
sist. Promenaden i Ängsjö friluftsområde i november 

bjöd på härligt väder med krispig luft, lite snö och 
sol från klarblå himmel. 22 cavalierer med sällskap 

gick i spåret i skogen och sedan fikade vi tillsammans 
inne på caféet. I mellandagarna hade vi extrainsatt 

promenad i Grimsta naturreservat. 11 cavalierer dök 
upp med sällskap. Eftersom spåren i skogen var täckta 

av is valde vi att istället vandra ner till Mälaren och 
tillbaka. Några stannade och fikade vid Hesselby 
slott på tillbakavägen. 2019 års första promenad 
hade vi i Nackareservatet i januari. 19 cavalierer 

med sällskap kom till Björkhagen där vi kunde släppa 
hundarna i den stora rastgården innan vi gick till 

golfklubben – där vi hade fikapaus. Här är lite bilder 
från promenaderna.

Text och bild: Malin Flood

Triss i Stockholmspromenader
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Övre norra
LOKALOMBUD
Eva Grahn Lövånger. 
 Tel 072/5717474
eva.grahn@hotmail.com

KONTAKTOMBUD
Mari Lundborg-Sjöstedt
Lövånger
Tel 070/2820993
mari@cavaliersallskapet.net

Carina Karlsson
Umeå
Tel 070/6875859
carikar1960@gmail.com

Ewa-Marie Öderyd
Gällivare
Tel 070/2708084
ewa-marie@cavaliersallskapet.net

Marianne Hansson
Norrfjärden
Tel 070/3476549
mariannehansson@live.se

Hej alla Cavalierägare!

I skrivande stund så har vi ett snörikt 
Norrland. Kylan har också gjort sig 
påmind. Då våren kommer blir det 
mer aktiviteter. Planer finns.

Håll er informerade i dessa Facebook-
grupper:

Cavaliersällskapet Övre Norra

Cavvis-Gänget i Umeå

Cavaliergruppen Luleå

Det kommer också info på Cavali-
ersällskapets hemsida, övre norras 
lokalområde.

Läs mer om vår Hjärtdag i Luleå på Lo 
sidorna!

Hör gärna av er om vilka aktiviteter ni 
önskar.

Vi ses!

Hälsningar Eva, Carina, Mari, Ewa-
Marie och Marianne.

Gävle – Dala
LOKALOMBUD
Maria Fredzell
maria@cavaliersallskapet.net

Hoppas alla haft en härlig vinter.
På många håll i Sverige sträcker den 
sig fortfarande kvar med snö och is, 
men här i Örebro har vi i skrivande 
stund vår sol och barmark. Som gjort 
för härliga promenader och aktivite-
ter med hundarna. 

Vi hade vår sista promenad helgen 
innan jul i vårat område men jag 
hoppas att många nu ser fram emot 
vårens träffar och hör av er till mig 
om planerade promenader. Finns 
det intresse så blir jag jätteglad om 
ni som bor utanför Örebro vill ordna 
något närmre er. 
Ser fram emot önskemål om aktiviter. 
För mer information gå gärna in på 
vår hemsida eller Facebook grupp.

Önskar alla en härlig vår.
Hälsningar Maria

neDre norra
LOKALOMBUD
Eva Zachrisson
Geresta 122
87296 Bjärtrå
0702668261 (sms om inget svar)
eva@elvendream.se

KONTAKTOMBUD
Berta Åström, Själevad
Tel: 070-215 02 42
berta.astrom@hotmail.com

Ann-Britt Österberg, Själevad
Tel: 0660-37 66 96
annbritt.sterberg@telia.com

Erika Olsson, Sundsvall
Tel: 073-514 14 65
erika.olsson@archstreet.se

Karin Sahlén
Stensätter 215
87391 Bollstabruk
Tel: 070-6797392
karin.sahlen@telia.com

LOKALSPALTEN

Vinterbild Zimon Månz och Molle från 
Boden

Foto: Christina Palmér

Foto: Marianne Tegnelund
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västra
LOKALOMBUD
Cecilia Ekdahl
Klippgatan 12
504 52 Borås
Tel: 073-657 03 14, 033-13 87 01
cecilia@cavaliersallskapet.net

KONTAKTOMBUD
Ulrika Tholson
Gärdebovägen 22
511 71 Fritsla
Tel: 070-378 08 13

Utställningsansvarig:
Christine Edvinsson 
Fåglabo Stenkullen 
514 95 Grimsås
 070 -2574431, 0325 -74430
rescuefoppa@gmail.com

Hej!
I Västra började 2019 bra, med 
MyDog i Göteborg. Cavaliersällska-
pets monter var välbesökt, stort tack 
till er som hjälpte till samt er alla som 
besökte oss!

Under vintern har vi träffats vid några 
tillfällen och tränat agility, en uppskat-
tad aktivitet! Vi har frågat Er vad ni 
önskar mer för aktiviteter och några 
exempel är promenader på olika plat-
ser, agility, påskträff, massage mm. 
Tack för Era förslag! 

Vi kan med glädje informera Er att det 
även i år blir påskträff i Borås på an-
nandagen den 22/4. Samt föreläsning 
med friskvård och hundmassage på 
Hundstället i Knätte den 5 maj. Om-
givningen i Knätte är fantastisk (det 
var där filmen Änglagård spelades 
in) så en promenad i samband med 
detta uppskattas säkert av både två 
och fyrbenta. Fler aktiviteter kommer 
säkert att ske, så håll koll på hemsidan 
och facebook grupp.

Vill även informera att Maria Varg har 
avgått som kontaktombud i Västra, 
hon kommer istället att bli tävlings-
ansvarig i styrelsen. Om det finns 
någon som är intresserad av att bli 
kontaktombud, gärna i området kring 
Uddevalla, och Karlstad, får ni gärna 
ta kontakt med oss. Tack Maria för 
alla aktiviteter du genomfört under 
din tid som kontaktombud!

En härlig vår önskar vi er!
Cecilia, Ulrika och Christine.

sÖDra
LOKALOMBUD
Katarina Widebrant
Gagnekulla 118
370 30  Rödeby
0455-36 11 66, 070-526 11 66
katarina.widebrant@gmail.com

Tina Österberg
Holgersväg 18
265 72 Kvidinge
Mobil: 070-715 85 32

KONTAKTOMBUD
Maria Emmes, Jönköping
Mobil: 070-756 55 48
maria.emmes@gmail.com

Pia Rundquist
Osby3518
24293 Hörby
Mobil: 070-994 37 63
piarundquist@hotmail.com

Foto: Christina Palmér

Foto: Marianne Tegnelund

LOKALSPALTEN



Medlemskap i SCKCS är obligatoriskt.
Årsavgift:    290:-. 
Familjemedlem:         70:-. 
OBS! Den/de som står som ägare till hunden skall vara medlem. 
Angående medlemsskap kontakta SKK på
medlem@skk.se eller via telefon: 08-795 30 50

Ordinarie anmälningsavgift:
Valpklass 4-6 och 6-9 månader 180:-
Juniorklass 9-18 månader   290:-
Unghundsklass 15-24 månader 290:-
Öppen klass 15 månader >  290:-
Championklass    290:-
Veteranklass (över 8 år)  100:-

Förhöjd anmälningsavgift:
Valpklass 4-6 och 6-9 månader 240:-
Juniorklass 9-18 månader   350:-
Unghundsklass 15-24 månader 350:-
Öppen klass 15 månader >  350:-
Championklass    350:-
Veteranklass (över 8 år)  160:-

Anmäl:
Länk finns under varje utställning på Cavaliersällskapets hemsida 
till SKK:s internetanmälan. Annars gå direkt via SKK:s hemsida.

Du kan även anmäla dig genom att använda SKK:s tresidiga 
blankett (en för varje hund, första sidan räcker). Betala samtidigt 
in anmälningsavgiften till Bankgiro 580-7888. För betalningar 
från utlandet gäller IBAN SE0780000815059131483514 och 
BIC SWEDSESS. Hela blankettsetet skickas till:
Berith Uhlén-Svensson
Staborg
Annabovägen 6
439 72 Fjärås
Tel: 0300-545 146 (vardagar kl 13-18)

OBS! För sent inkomna anmälningar och betalningar returneras! 
Din hund är anmäld först sedan både anmälan och anmälnings-
avgift inkommit. För fullständiga utställningsregler hänvisas till 
www.cavaliersallskapet.net och www.skk.se.

viktiGt! läs Detta innan Du anmäler till utställninG!

5 maj 2019  
Eskilstuna

4 maj 2019  
Eskilstuna

För varje anmäld hund till SCKCS specialer så går 10 kr till hjärtfonden, vilket är 
välbehövliga pengar nu när vi satsar extra mycket på att få så många cavalierer som 

möjligt hjärtundersökta.

29 juni 2019  
Borås

13 okt 2019  
Sundsvall

3 nov 2019  
Växjö

13 juli 2019  
Lövånger

21 sept 2019  
Eslöv

Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88 eller 
gå in på agria.se för att hitta din lokala säljare.
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Det finns minst 423 olika hundraser,
därför är det logiskt med 423 unika försäkringar.

Alla vet att hundar ser ganska olika ut på utsidan, 
men vi vet att det även gäller för insidan. Därför är 
det logiskt att varje hundras får en egen, unik för-
säkring och tack vare vår mångåriga skadestatistik 
kan vi erbjuda det.
 Vi vet helt enkelt vilka behov och besvär som 
karaktäriserar varje hundras och har byggt upp 423 
unika försäkringar utifrån det. Och för att kunna 
erbjuda en heltäckande unikhet, så har vi även tagit 
fram ett antal blandrashundförsäkringar. 
 Välkommen!

Fr o m 1/1 2019 
ökar vi rabatten

för dig som är
medlem i SKK från 

10% till 15%!

Det här är inte
bara en hund.

Det här är en
cavalier king 
charles spaniel 
som heter Siri.
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Om tidningen är obeställbar vill vi ha tillbaka 
den med uppgifter om den nya adressen till:
Cavalierbladet
c/o Christine Edvinsson
Fåglabo Stenkullen
514 95 Grimsås

Posttidning B




